
Přírodní kosmetika
Kdo z nás nezatoužil po kosmetickém sa-
lonu s odborníky, kteří by nás zkrášlovali, 
rozmazlovali? Přiznejme si, že ne každý 
tu odvahu ale najde, nebo si onu libůstku 
nedopřeje z nedostatku času nebo i z ne-
dostatku peněz. Cestou ke zkrášlovacím 
procedurám jsou poklady naší přírody, 
z nichž si snadno, bez zatížení peněženky 
a  vynaložení větší míry času, vytvoříme 
přírodní kosmetiku nebo i  ozdobíme, 
okořeníme a vylepšíme stolování jedlými 
květy chrpy, macešky, karafiátu, řebříčku, 
hvozdíku, begónie, sedmikrásky, levan-
dule… 

 pokračování na str. 4

Energetická 
struktura člověka 

v 6ti dimenzích
V dnešním světě lidé nemají dokonalé 
informace ani o uspořádání lidského 
těla v trojrozměrném světě, o  dalším 
ani nemluvě. Proto pro ně možná bude 
překvapením, když uslyší informaci 
o tom, že se člověk zároveň stabilně 
nachází v šesti dimenzích. 

 pokračování na str. 6

„Mluvící“ ryby 
z Perského zálivu

Asi před čtyřmi tisíciletími se nevýznam-
ná osada rybářů na jednom z ostrovů Per-
ského zálivu proměnila ve významné ob-
chodní centrum oblasti. Jeho trosky dnes 
zkoumají archeologové ze Slovenska.
Země Dilmun, známá ze sumerských 
mýtů o  stvoření jako pozemský ráj, kde 
se nestárne, je v klínopisných pramenech 
poprvé zmiňována koncem 4. tisíciletí 
př. n. l. Za centrum starověkého Dilmu-
nu je dnes považován ostrov Bahrajn 
v Perském zálivu…

 pokračování na str. 5

O práci
V  dnešní uspěchané (konzumní) době 
se nemohu zbavit dojmu, že jsme 
všichni zapomněli pravý důvod, proč 
vlastně pracujeme. 

Pokud se zeptám náhodného člo-
věka, proč pracuje, odpoví s  největší 
pravděpodobností, že kvůli penězům. 
O  tom, že by mu měla přinášet potě-
šení a  vzbuzovat v  něm tvořivou sílu, 
nemůže být ani řeči. Tento podivný styl 
života vidím nejen u nás, ale v podsta-
tě na celém světě. Při podrobnějším 
prozkoumání této otázky jsem bohu-
žel zjistil, že tuto podivnou hru s námi 
bohatí tohoto světa hrají od nepaměti. 

 pokračování na str. 3
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Zdeňku, řekněte nám, 
prosím, jak dlouho se 
zabýváte touto tvořivou 
prací? Co bylo vašim 
prvotním impulzem vzít 
do rukou štětec a vyjádřit 
se tímto způsobem?
Obrazy na tato témata 
maluji asi pátým rokem, 
předtím jsem maloval 
obrazy hlavně impre-
sionistických krajin 
v plenéru (malba přímo 
na místě, v přírodě). Pr-
votním impulzem bylo 

zachytit krajiny plné harmonie, krásy, klidu, radosti, určité posvát-
nosti. Byl to nový impulz, který souvisel 
s mým vnitřním stavem a já zjistil, že se 
v současném umění prakticky nevyskytuje.

Co vám samotné malování přináší, jak se při 
něm cítíte?
Malování mi přináší naplnění klidem a har-
monií, to co prožívám, je na mých obra-
zech a chci se o to podělit, jelikož pro mě 
je to něco jako lék.

Jak k vám přichází inspirace? Je něco, co ve 
vás vyvolává tvůrčí zápal a naopak?
Inspirace má nejrůznější formy. Jednou je 
to sen, třeba místo ze snu, kde jsem pocítil 
takovou radost a vděčnost z nádhery, že se 
mi oči zalily slzami. Někdy i hudba dokáže 
ve mně vyvolat tak silný obraz, že to zkrát-
ka nelze zapomenout.

Jakou věkovou skupinu vaše díla převážně 
oslovují?
Moje obrazy asi nejsou specificky zaměřené 
na nějakou skupinu. Každý, kdo prožil někdy v lásce, radosti nebo 
vděčnosti rozechvění srdce, ví jak mocná a posilující je to síla. Ka-
ždý takový si v mých obrazech to své najde.

Je nějaké dílo, které máte raději než ta ostatní?
Jestli myslíte u mé tvorby, tak je to podle nálady. Třeba obraz pří-
saha je hodně o mužské cestě a ctnostech pravého rytíře ochránce, 
ten obraz jsem silně prožíval, ale jiné obrazy také, tudíž nemám 
žádný vyloženě na prvním místě.

Myslíte, že lidé se rodí s talentem malíře nebo se jimi mohou stát? Co 
byste poradil lidem, 
kteří chtějí v sobě 
odhalit talent, ale 
nevědí, jak začít?
Myslím, že se kaž-
dý rodíme s něja-
kým talentem. Spíš 

než talent to vnímám jako kombinaci touhy a vytrvalosti. Někdo 
umí malovat, jiný vést druhé, třeba učitel, někdo má silný cit 
pro spravedlnost, jiný umí dávat radost a naději. Asi spíš záleží, 
zda svůj talent použijeme sobě i druhým k blahodárné věci nebo 
ho sobecky zneužijeme na úkor jiných. Začít je dobré tam, kde 
mě něco přitahuje, kde mám touhu se něčemu věnovat. Je dobré 
zkoušet a dovolit si dělat chyby, ty nás posouvají, je dobré naučit 
se ztišit své myšlenky, pak spíše uslyšíme vnitřní hlas, který nás 
vede. 

V mládí jsem se rozhodoval, zda budu malovat. To jsem pak 
dělal celou střední, nebo jestli budu navrhovat věci (design) to 
jsem dělal na vysoké, po té jsem ještě zkoušel jako samouk práci 
se dřevem a řezbaření. Kdybych to vše nezkusil, zbylo by spousty 
množná, nezodpovězených otázek. Život je cesta, když vykročíme 
a poznáme kousek, co jsme ušli, pak na konci oné části uvidíme 
zřetelně další část, kudy se vydat.

Jak vidíte dnešní společnost a je něco co 
se snažíte vložit do vašich děl jako podnět 
pro současnou civilizaci či jako odkaz pro 
budoucí generace?
Myslím, že dnešní společnost je nemocná, 
jelikož málo kdo dělá to, k čemu má před-
poklady, co ho naplňuje. Myslím, že jen 
když rozvíjíme své jedinečné schopnosti, 
cítíme se jedineční, naplnění a užiteční, jen 
tak rosteme. Bez toho je to jako cesta, po 
které jsme nevykročili a zbývají nám jen 
nenaplněné touhy. Bohužel systém je dnes 
nastavený tak, že skoro každý je nahradi-
telný a tak pracovní příležitosti tu nejsou 
pro rozvoj jedince, ale jedinec je tu jako 
pracovní stroj pro systém. Člověk žije ve 
strachu a nejistotě a jak víte, nejlépe se dají 
ovládat lidé, kteří mají strach. To mocní 
světa již dávno vědí. Chtěl bych lidem do-
dávat odvahu. V prožívání krásy a harmo-
nie je světlo života, je to odlesk stvořitele, 
při takovém prožití v sobě lidé nachází od-

vahu dělat to, co vnitřně cítí jako správné, jsou v souladu se svým 
duchem, pak mohou vykročit po této cestě a pocítit opravdovou 
svobodu a štěstí. 

Ve vašich velmi originálních a krásných obrazech spatřuji řadu 
výjevů, které mi připomínají znalosti z knihy AllatRa.  
Četl jste tuto knihu nebo je to „náhoda“?
Vaši knihu AllatRa mám zatím rozečtenou a některé věci z ní mi 
rezonují s mým poznáním, proto i v mých obrazech lze najít ur-
čité souvislosti s touto knihou… Náhody dle mě neexistují, je to 
jen alibistický pojem pro něco, co nelze se současnými znalostmi 
o stvoření vysvětlit.

Co je podle vás dobro, o kterém se hodně v poslední době mluví.  
Jak se v člověku projevuje a dá se podle vás v každém probudit? 
V čem spatřujete největší kvalitu člověka? 
Myslím, že Dobro buduje, zušlechťuje, vytváří důvěru, radost-
nost…  pokračování na str. 3

malíř Zdeněk Jirků, rok 2011
CESTA KE SVĚTLU

malíř Zdeněk Jirků

Zdeněk JIRKŮ: V prožívání krásy a harmonie je světlo života

Přísaha

Manuální 
korekce páteře

Někteří terapeuti zdůrazňují fakt, že bě-
hem „kroucení“ nebo jiné manipulace, 
poté co „to zakřupe“, pozoruje pacient 
v  mnoha případech výraznou úlevu od 
bolesti (a to je taky fakt). Na otázku pře-
kvapeného pacienta: „A co se to s páteří 
stalo?“, odpovídají obvykle: „To se jen plo-
ténky vracejí na své místo.“ 
Proč při manipulaci manuálního terapeu-
ta poté, co se ozve zapraskání, (ve většině 
případů) pociťuje pacient neobyčejnou 
lehkost, téměř euforii, po které „bolest 
ustává“, „zlepšuje se nálada“…?

 pokračování na str. 2
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Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. Karel Čapek
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Pokud jsme zrovna nesnědli nějaké velmi pikantní jídlo, pálení v krku je nejčas-
těji známkou bakteriálního či virového onemocnění. V obou případech bychom 
měli zjistit přesnou příčinu a té pak přizpůsobit léčbu, ale souběžně si můžeme 
trochu ulevit a pálení v krku zmírnit různými domácími způsoby. Většinou jsou 
stejně úspěšné, jako velmi drahé spreje nebo pilulky prodávané v lékárnách, ale 
nemají vedlejší efekty a pořídíme je doslovně za hubičku.

Jedním z nejčastěji používaných pro-
středků je samozřejmě cibulový sirup. Ne 
každý ho má rád, protože má velmi výraz-
nou vůni a chuť, ale kvalitu se mu rozhod-
ně nedá upřít. Vyrobit ho můžeme velmi 
jednoduše. Stačí si nastrouhat jednu cibuli 
na jemném struhadle, vymačkat z ní šťá-
vu a pak přidáme med a citronový sirup. 

Podáváme dvě lžičky čtyřikrát až pětkrát denně. Více se převážně nedoporučuje, protože 
některým lidem může mírně podráždit žaludek.

Proti pálení v krku jsou užitečná i různá domácí kloktadla. Úplně nejjednodušší 
si vyrobíme z jedné lžičky soli. Rozmícháme ji ve sklence vlažné vody a tu třikrát až 
čtyřikrát denně vykloktáme. Ještě úspěšnější je šťáva z červené řepy, ale pokud nemáme 
odšťavňovač, tak je to trochu pracovně náročnější. Zeleninu musíme na jemno nastrouhat 
a pak vymačkat. K tekutině přidáme lžíci jablečného a nebo vinného octa a kloktáme 
v pravidelných odstupech osmkrát denně.

Pokud pálení v krku doprovází i chrapot, můžeme vyzkoušet bramborový obklad. 
Brambory uvaříme ve slupce, ještě teplé oloupeme, rozmačkáme a když mají alespoň 
trochu přijatelnou teplotu, položíme je na nějakou lněnou či bavlněnou látku, přitiskneme 
na krk, zabalíme do vlněného šátku a necháme na těle vychladnout.

Když nás bolí a pálí v krku, nesmíme zapomínat na pravidelný pitný režim. Velmi 
vhodné jsou různé bylinkové a ovocné čaje, šťávy, ale i obyčejná voda. Také se raději vy-
hýbejme všem suchým potravinám (piškoty, suchary, sušenky atd.), které by mohly sliznici 
ještě dodatečně podráždit. Pokud pálení v krku doprovází vysoké horečky, bolesti kloubů 
a zvětšené uzliny, raději vyhledejme lékaře, 
protože může jít o angínu bakteriálního pů-
vodu, která bez léčby může vyvolat i další, 
závažnější zdravotní problémy. Pokud bo-
lest v krku nepolevuje několik dní a vy-
zkoušeli jsme už všechny domácí rady, je 
také lepší navštívit odborníka.

http://www.prostezdravi.cz/jak-zmirnit-
-paleni-krku/

Jak zmírnit pálení v krku

K modřině lze přijít dnes a denně. Ženy 
jsou na tom o něco hůř než muži, proto-
že se jim tyto krevní podlitiny tvoří snáz. 
Odpomoci si od nich je už složitější.

Mechanismus vzniku modřiny je jednodu-
chý: Nárazem dojde k poškození cév, krev 
se pod kůží rozlije a modřina je na světě.

Tipy pro urychlení zhojení modřiny:
1.  Snižte prokrvení – několikrát denně při-

ložte na modřinu studené, ale maximál-
ně na 10 minut a opakujte nejdříve po 
20 minutách.

2.  Omezte přítok krve – pokud si poraní-
te končetinu, posaďte se nebo položte 
a končetinu umístěte nad úroveň srdce.

3.  Pozor na léky – některé léky proti bo-
lesti, horečce a zánětu mohou tvorbu 
modřin zhoršovat. Než ale jakýkoli lék 
vysadíte nebo začnete užívat, poraďte 
se nejprve s odborníkem.

4.  Podpořte cirkulaci – po dvou dnech stří-
davého chlazení můžete začít modřinu 
prohřívat, 3 krát denně si na 10 minut 
přiložte na modřinu nahřátou žínku.

5.  Masírujte – druhý den po poranění mů-
žete začít modřinu několikrát denně vel-
mi jemně masírovat.

6.  Dopřejte si trochu slunce – UV záření 
pomůže rozložit metabolity krevního 
barviva a tím urychlí vyblednutí mod-
řiny.

Léčebné metody našich předků
Než začnete, ověřte si, že nejste alergičtí, 
a konzultujte s lékařem možná rizika. Co 
by tedy použily naše prababičky?
■  Bylinná mazání z vilínu nebo arniky – 

to ale nelze aplikovat na porušenou kůži 
a do ran.

■  Ocet smíchaný s teplou vodou.
■  Bromelain – jde o enzym obsažený 

v ananasech. Dnes jsou dostupné kva-

litní enzymové preparáty v tabletkách, 
např. Apo-Curenzym.

■  Drcené čerstvé petrželové listy – roz-
prostřete na modřinu a zafixujte elastic-
kým obinadlem.

■  Živou pijavici – pijavice odstraní 
krev nahromaděnou v modřině za pár 
sekund, její sliny také mírně snižují bo-
lest. Ty z rybníka ale nezkoušejte!

Kdy vyhledat lékaře
■  modřiny se vám tvoří příliš snadno,
■  modřina se šíří a stává se více bolesti-

vou,
■  modřiny se objevují bez zjevné příčiny.

Než si nasadíte nebo vysadíte jakoukoli 
léčbu, konzultujte svůj stav s odborníkem!

http://www.ulekare.cz/clanek/zbavte-se-
-modriny-snadno-a-rychle-15080

Z b a v t e  s e  m o d ř i n y  s n a d n o  a   r y c h l e

Odpověď bude každý čekat snad jen v nějaké sci-fi povídce. Není tomu tak. Na tomto 
místě se budeme setkávat postupně s odbornými články a zkušenostmi od obyčejných 
lidí, kteří na tomto poli něco dokázali. Nebudeme teoretizovat, budeme se učit od vítězů.

V úvodu zapátráme po příčinách, proč jsme vlastně nemocní, proč na nás útočí zákeřné 
choroby, proč umíráme mladí.

Všichni tvorové mají v sobě zakódovanou délku života. Buňky naší tělesné schránky 
nejsou nesmrtelné. Někdo věří informačnímu systému v DNA, někdo se spoléhá na Osud. 
Optimální věk člověka by měl být střízlivým odhadem v současné době cca 180 let. Při-
tom průměrná délka života v evropských zemích podle údajů Eurostatu je v současné 
době mezi 70 až 80 let. 

Kdo by si nechtěl jednou zapálit 100 svíček na dortu v plném zdraví a síle? 
Jak na to si povíme v dalších dílech tohoto seriálu. Najdeme zde návody, rady, budeme 
předávat zkušenosti a na konci článku nás bude čekat nějaký zdravý recept.

Na úvod si dáme něco sladkého:

Zdravá (jak jinak) NUTELA
•  1 nebo 2 zralá avokáda;
•  4 čajové lžičky nepraženého kakaového prášku. 

Aby byla Nutela zdravá, je nutné, aby kakaový 
prášek byl opravdu nepražený. Prodává se běžně 
ve zdravých výživách s označením RAW. Je o něco 
dražší než kakao pražené, ale na rozdíl od toho 
nám dodá spousty vzácných živin a vydrží déle. 
Budeme je potřebovat i na příští vánoční recept.

•  med nebo Stévie na případné oslazení;
•  můžeme vylepšit vlastnoručně nastrouhaným kokosem z kokosového ořechu. 

Všechny ingredience spolu rozmixujeme, buď v mixéru, nebo jen vidličkou.
Vodu z kokosu opatrně slijeme, a část rozmixujeme s kokosovou masou. Vznikne nám 
„kokosová šlehačka“. Na nutele z ní uděláme „čepici“, kterou posypeme sekanými ořechy 
nebo mandlemi. Ořechy i mandle před tím namočíme na půl dne. Tím se aktivují enzymy 
a zdravé živiny. 
Mlsáme bez pečiva. Proč? To si povíme v příštích pokračováních.

Autor: Ing. Josef Zilvar
ing.zilvar@seznam.cz

Jak vyléčit rakovinu, jak být zdravý, 
jak se dožít 100 let ve zdraví a plné síle?

JAK BÝT ZDRAVÝ 
A DOŽÍT SE 100 LET V PLNÉ SÍLE

Když si 
přečtete ně-
kolik různých 
příruček o ma-
nuální terapii, 
všimnete si, že 
téměř ve všech 
knihách se zdů-
razňuje, že bě-
hem provádění 
manipulace za 

účelem odstranění subluxace musí nutně 
být slyšet křupání (lusknutí), kteréžto prů-
vodní jevy údajně mají vypovídat o správně 
prováděné manipulaci. A tak se manuální 
terapeuti snaží do té doby, než to zapraská.

Někteří terapeuti navíc s hrdostí zdů-
razňují fakt, že během „kroucení“ nebo jiné 
manipulace, poté co „to zakřupe“, pozoruje 
pacient v mnoha případech výraznou úle-
vu od bolesti (a to je taky fakt). Na otázku 
překvapeného pacienta: „A co se to s páte-
ří stalo?“, odpovídají obvykle: „To se jen 
ploténky vracejí na své místo“. Nemá cenu 
čekat od takových manuálních terapeutů ra-
cionální odpověď na svou logickou otázku, 
jelikož už z jejich první odpovědi je jasné, 
že oni sami pořádně nevědí, co konkrétně se 
v páteři díky takovým manipulacím odehrá-
vá. V knihách, ze kterých se učí, bylo přece 
jasně napsané černé na bílém, že musí dojít 
k praskání, po kterém pacient pociťuje úle-
vu (samozřejmě dočasnou). A k tomu došlo. 
Co tedy chtít více?

Ale jaká je ve skutečnosti příčina ta-
kového praskání? Proč člověk po zapras-
kání pociťuje lehkost?

Mechanizmus vzniku praskání v mezi-
obratlových kloubech spočívá v následují-
cím. Během manipulace v daném kloubu 
zpočátku při maximálním přiblížení kloub-
ních povrchů z jedné strany kloubu vzniká 
zóna lokálního napětí. Pro ty z vás, kteří si 
dovedete tento proces jen obtížně předsta-
vit, a to buď proto, že s touto nepříjemností 
nikdy nedostali do styku, nebo že nemáte 
po ruce žádné vhodné názorné anatomické 
pomůcky, uvedu obrazné porovnání. Před-
stavte si, že váš pokoj je taková hermeticky 
uzavřená kloubní dutina meziobratlového 
kloubu (pohled zevnitř). Tato dutina je vy-
stlána synoviální membránou (jak si pama-
tujete, je tato membrána bohatě zásobena 
cévami). Strop a podlaha jsou kloubní plo-

chy tohoto kloubu. Stěny pokoje představují 
stěny kloubního pouzdra, které je do určité 
míry elastické, tedy dostatečně na to, aby 
tlumilo zátěž, ale zároveň jsou také pevné, 
aby udrželi stabilitu kloubních ploch ve 
vzájemné poloze. 

Místo vzduchu tento pokoj do poslední 
kapky vyplňuje nestlačitelná, průzračná, na-
žloutlá synoviální tekutina (synovie; z řec. 
syn — „společně“, lat. ovum — „vejce“). 
Ta zvlhčuje chrupavčité plochy kloubu 
(v našem případě strop a podlahu) a také 
vnitřní membránu (stěny pokoje). Tekuti-
na je pod určitým tlakem, který na jedné 
straně potlačuje namáhání, na druhé straně 
neumožňuje kloubním povrchům (v našem 
obrazném příměru podlaze a stropu) spo-
jit se. Udržuje je pevně v určité vzájemné 
vzdálenosti, ale přitom zachovává jejich 
funkční pohyblivost, což umožňuje kloubu 
pohybovat se. Tím tedy zajišťuje amortizaci 
kloubu a jeho pohyblivost.

Během manipulací manuálního terapeu-
ta (vnější síly působící na strop) dochází tedy 
ke stisknutí kloubních ploch z jedné strany 
(v našem obrazném porovnání se strop z levé 
části místnosti přitlačuje k podlaze). Podle 
fyzikálních zákonů se kapalina samozřejmě 
přemisťuje na opačnou stranu od tohoto lo-
kálního napětí a zlehka vyklenuje odpovída-
jící stěnu kloubního pouzdra (pravou stěnu 
pokoje). Poté začíná manuální terapeut ještě 
větší silou a pod určitým tlakem prudce pře-
sunovat zátěž na druhou stranu (vnější síla, 
která tlačí strop k podlaze, se přesunuje zleva 
doprava). V okamžiku manipulace se kloub 
„převalí“ přes nestlačitelnou kloubní tekuti-
nu a lokální napětí se přemisťuje na opačnou 
stranu kloubu (k pravé stěně pokoje).

V tomto okamžiku se tekutina samo-
zřejmě pod velkým tlakem přesunuje vel-
kou rychlostí na opačnou stranu (od pravé 
stěny pokoje doleva), přitom udeří do stěny 
pouzdra (levé stěny) a roztahuje ji. V mo-
mentě úderu kapaliny při výrazném prohnutí 
kloubního pouzdra vzniká charakteristické 
praskání, tedy zvuková vlna (v kmitočtovém 
pásmu slyšitelném pro lidské ucho). Jen při-
pomenu, že vodní ráz vzniká díky prudkému 
výkyvu tlaku v kapalině a je vyvolán rych-
lou změnou rychlosti toku této kapaliny ve 
velmi krátkém čase. Přesně takový vodní 
ráz s charakteristickým zvukem vzniká 
v důsledku určitých manipulací manuál-

ního terapeuta a způsobuje mikroskopic-
ká poranění kloubního pouzdra s mikro-
skopickými trhlinami, zónami přílišného 
roztažení, mikroskopickými prasklinami 
(včetně míst, kde dochází k výronu krve, 
což je dobře vidět v laboratorních pod-
mínkách pod mikroskopem na vzorcích 
takové tkáně). A v případě většího výro-
nu krve je možné tento stav zachytit i při 
diagnostickém vyšetření na magnetické 
rezonanci. 

Nyní se pojďme podrobněji podívat na 
to, proč při manipulaci manuálního tera-
peuta poté, co se ozve zapraskání, (ve vět-
šině případů) pociťuje pacient neobyčej-
nou lehkost, téměř euforii, po které „bolest 
ustává“, „zlepšuje se nálada“ a tak dále. 
Odpověď je jednoduchá: příčinou takové 
nenadálé „úlevy od bolesti“ jsou především 
endorfiny a enkefaliny. To jsou biologicky 
aktivní chemické sloučeniny s podobným 
efektem, jaký má morfin. Jsou produkovány 
například i při stresu a představují přírodní 
opioidní peptidy, zjednodušeně řečeno, jed-
ná se tedy o „přírodní drogy“. 

Zvýšené uvolnění opioidních peptidů 
(představují odpověď organizmu na vnější 
vliv, který vyvolal narušení funkční rovno-
váhy) vyvolává stav euforie, náhlého zlep-
šení nálady, fyzické i psychické „pohody“, 
jak se říká mezi lidmi, stav „bezdůvodné 
radosti“. Takovým způsobem vzniká obran-
ná emocionální reakce na stres, která pouze 
dočasně zbavuje bolesti nebo tlumí bolesti-
vé vjemy v zasažené části. Životnost těchto 
regulačních peptidů je relativně krátká. Po-
tom dochází k inaktivaci, degradaci (proces 
zjednodušení, obrácený vývoj) a odstranění 
ze systému cirkulace. Zbytky aminokyselin, 
ze kterých byly převážně tvořeny, jsou v or-
ganizmu znovu použity na jiné biochemické 
syntézy. Proto je pocit „úlevy“ po náležitém 
„zapraskání“, jež vedlo k poškození kloub-
ního pouzdra meziobratlových kloubů, 
dočasným jevem. Uvolnění endogenních 
opioidních peptidů nás nezbavuje „starého 
problému“, tedy degenerativně dystrofic-
kých poškození v páteři!

autor: prof. Danilov

Manuální korekce páteře: Jaká je ve skutečnosti příčina 
křupání v páteři? Proč člověk po zapraskání pociťuje lehkost?

Knihu lze objednat na:
www.ibisbooks.cz, www.kosmas.cz, 

www.bux.cz, http://b2b.inform-za.sk/

Konat dobré skutky je vždy nejen snadné, ale i pro nás vel-
mi užitečné, což bylo prokázáno i na vědecké bázi! Výzkumy 
ukazují, že čím více pozitivních a nezištných skutků děláme, tím 
šťastnější a spokojenější se cítíme. Na druhou stranu vděčnost – 
jedna ze základních projevů dobra a laskavosti – má blahodárné 
účinky na náš organizmus, na naši psychiku.

Ukazuje se, že dobrosrdeční lidé žijí v průměru o deset let 
déle díky lepší imunitě a zdravějšímu srdci. Pomoc někomu je totiž 
doprovázena pocitem vnitřní naplněnosti a spokojenosti. Takže být 
laskavý je nejen příjemné pro okolí, ale i užitečné pro nás samotné.

Ukazuje se, že duševní kvalitu jako laskavost můžeme rozví-
jet, násobit. Můžeme začít v podstatě hned, nic zvláštního k tomu 
není zapotřebí. Můžeme například každý večer před spaním mys-
let na dobré věci, které se nám staly během dne a poděkovat zná-
mým, příbuzným, přátelům nebo dokonce i kolemjdoucím za milé 
a zdánlivě jednoduché dobré skutky, které jsme díky nim prožili 
a kterými nás obohatili.

Když děláme dobré skutky, 
cítíme se skvěle!

VITAMÍNOVÁ BOMBA
Následující míchaný nápoj z heřmánku, 
čerstvé šťávy z jižního ovoce a medu posílí 
obranné schopnosti našeho těla při nemo-
cech z nachlazení.Měli bychom jej pít ne-
jen jako lék,ale i kvůli prevenci.

100–150 g medu
2 vrchovaté polévkové lžíce heřmánku
1 citrón
1 grapefruit nebo pomeranč

Do litru horké, nikoli však vařící vody, na-
sypeme 2 lžíce heřmánku a necháme 10 mi-

nut ustát. Potom scedíme, přidáme šťávu 
s citrónu, grapefruitu a osladíme medem. 
Komu se zdá grapefruit příliš kyselý, může 
jej nahradit pomerančem, který obsahuje 
více vitamínu C.

***
Myslete pozitivně a často se smějte!
Optimistická nálada posiluje váš imunitní 
systém, proto se věnujte věcem, které vás 
baví a dělají vám radost. Vědci sledovali, 
jaký vliv má sledování vtipných videí na 
imunitní systém, a přišli na to, že lidé, kteří 
se smějí od srdce a nahlas, mají imunitní 
systém výkonnější.

http://www.polahoda.cz
http://www.prostezdravi.cz/jak-zmirnit-paleni-krku
http://www.prostezdravi.cz/jak-zmirnit-paleni-krku
http://www.ulekare.cz/clanek/zbavte-se-modriny-snadno-a-rychle-15080
http://www.ulekare.cz/clanek/zbavte-se-modriny-snadno-a-rychle-15080
mailto:ing.zilvar@seznam.cz
http://www.ibisbooks.cz
http://www.kosmas.cz
http://www.bux.cz
http://b2b.inform-za.sk
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Člověk je souhrnem všech svých skutků. Jean-Paul Sartre

pokračování ze str. 1
Dobro vnímám jako přitakání skutečnému principu života, 

„Dobrý je jedině Bůh“, to řekl Kristus v Bibli. My se o to pouze 
máme snažit. Stvořitel k nám mluví skrz naše svědomí. Máme pře-
ce každý své svědomí, vnitřní hlas. Když se řídíme svým vnitřním 
hlasem, pak toužíme po harmonii, po pravdě, po žití v ctnostech, 
máme touhu pomáhat. Když se snažíme být takovými, stává se 
naše hladina vnímání klidnější, jasnější. Na klidné hladině se lépe 
zrcadlí vzkazy našich duchovních průvodců. Čím jsme zpustlejší 
nebo strachuplnější, nenávistnější, 
tím je hladina více jako při bouři. 
Tím hůře vycítíme, co je dobro. 
Pak vnímáme ne vzkazy našich 
pomocníků, ale myšlenky našeho 
okolí, často jsou to myšlenky stra-
chu a sobectví. Možná si řeknete, 
že dnešní doba nepřeje poctivým 
čestným lidem, ale ten nepříjemný 
tlak, který vyvolávají vnější reak-
ce lidí, je bohatě vyvážen vnitřním 
klidem a blažeností, který takový poctivý člověk denně prožívá. 

Naopak když budu dělat věci, o kterých vnitřně vím, že jsou 
nesprávné, pak se začnu postupem času vnitřně obviňovat až na-
plním pohár viny, který sám unesu, pak začnu obviňovat druhé, 
druzí mě začnou nenávidět a vztek a zloba zatemní mou mysl. 
Bude ve mně čím dál větší přetlak, ten tlak bude tlačit v těle tam, 
kde mám slabé místo. Následně přijde v tomto místě nemoc, nej-
prve lehká jako varovaní, když ho neposlechnu, pak těžká – jako 

velké varování a nakonec mohu i zemřít. A vše se to děje, protože 
jsem se snažil ignorovat svůj vnitřní hlas. Je výstižně psáno, že co 
zasadíme, to sklidíme. Chtění, myšlenky, činy, osud…

Člověk muže být opravdu milujícím a spravedlivým správcem 
této země. Pro zemi měl být požehnáním, což je velký a zodpo-
vědný úkol. Nyní je člověk ale spíše nádorem pro zemi.

Jaký je podle vás smysl lidského života?
Tohle je velmi těžká otázka na několik vět. Věřím, že tato země 

je naší školou, náš domov tu není. 
Abychom se vrátili do našeho 
domova jako osobnosti, dospělí 
a zodpovědní, radostní, tak zde po-
třebujeme uzrávat skrz prožívání. 
Potřebujeme porozumět vyšší vůli, 
která je jak světlo v temnotě a všu-
de kde zasvítí, se stávají věci jasné 
a do sebe zapadající, plně logické. 
Pouze vůle však nestačí, aby svět-
lo bylo životadárné, potřebuje hřát 

a tím teplem je láska. Naučit se žít pro obojí dohromady je pro mě 
celoživotní cíl…

Je něco, co byste chtěl popřát nebo vzkázat našim čtenářům
Přeji čtenářům, ať najdou svou radostnou cestu v životě a ať se jim 
daří odkládat to, co jim brání být radostnými a plně vědomými, 
zodpovědnými lidmi.

Eva Svobodová
www.obrazysvetla.cz, zdenek.jirku@obrazysvetla.cz

Na základě besedy o knize  
„ALLATRA“, která se uskutečnila 
koncem října v naší restauraci jsme 
se společně se členy Mezinárodního 
společenského hnutí ALLATRA 
rozhodli pořádat pravidelná 
tematická úterní posezení. 

LISTOPAD
18. 11.  Síla ženského principu. Co 
ještě nevíme o tvořivé ženské síle. 
25. 11.  Vznik vesmíru a naše 
budoucnost. Co nevíme o černých 
dírách a jak se tvoří materie.

Vždy od 18. hodin
Kontakty:

renata.valeckova@seznam.cz
dusan.valecek@seznam.cz

606794639, 737124037
http://www.eukalyptus.cz/

SOUTĚŽ
Láká vás dobrodružství? Chcete se stát na chvíli objevitelem něčeho nového? Chcete 
rozšířit znalosti o tomto světě pro sebe i ostatní? Tak jste na správné adrese! Připravi-
li jsme pro vás soutěž o krásné ceny s motivem pradávného znaku AllatRa. Stačí jen 
se více rozhlížet kolem sebe – po domech, freskách, dlažbách, obrazech… a objevit 
výše zmíněný znak AllatRa (pracovní nebo symbolizovaný).
Znak AllatRa je jedním z 18 původních starobylých pracovních znaků, je neustále 
aktivní a působí spolu s viditelným i neviditelným světem. Ovlivňuje energe tickou 
konstrukci člověka, nezávisle na tom, zda to člověk chápe, či nikoli. Znak jakoby 
vstupuje do rezonance a zesiluje tvořivou, duchovní sílu člověka, vyvolává pozitivní 
emoce.
Fotografie znaku a místa, kde jste motiv nalezly, případně historické zmínky, legen-
dy nebo příběh, který se váže k autoru či dané lokalitě, prosím zasílejte na adresu: 
Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O. Box 45, 251 70 Dobřejovice, polahoda@centrum.cz 
Vaše objevy zároveň otiskneme v některém z dalších čísel Polahody.

Těšíme se na vaše objevy! Redakce novin Polahoda

Koncem října proběhla v Ostravské 
restauraci Eukalyptus první ze série besed, 
které jsou zaměřeny na seznámení s kni-
hou Anastasie Novych „ALLATRA“.

Tato kniha je mnohými nazývána 
„knihou tisíciletí“, jak pro svou neopako-
vatelnou formu, tak pro Prapůvodní vě-
domosti, které jsou nezbytné k pochopení 
naší minulosti, ale hlavně naší budouc-
nosti. Jedním z hlavních témat besedy 
byly symboly a Prapůvodní znaky, dosud 
objevených kultur na naší planetě, jejich 
vzájemné srovnání z hlediska časové po-
sloupnosti, totožnosti napříč všemi kultu-
rami, včetně té současné. Neméně důleži-
tým tématem bylo sjednocení nás všech 
v době, kdy stojíme na prahu rozhodující 
volby. Jak se praví v předpovědi Anastasie 
Novych: „ Zlo nabírá svého vrcholu, tříští 

národy a triumfuje ve vědomí lidí. Lidem 
byly dány Prapůvodní znalosti, které při-
nesl do světa Rigden. Pouze sjednocení 
v jediné Pravdě, lidé mohou přemoci zlo 
v sobě a sami pak mohou po celém světě 
nastolit spravedlnost, pořádek a blaho-
byt….“ 

Přátelské posezení v nádherné atmo-
sféře vegetariánské restaurace bylo do-
provázeno milým a srdečným přístupem 
majitelů Gondkových, jejichž nezištné 
důvody umožnily, aby mohla tato beseda 
proběhnout. Restaurace je zaměřena na 
osvětu v oblasti zdraví, výživy a ekologie 
(více na www.eukalyptus.cz). Na závěr 
povídání připravila majitelka pro všechny 
přítomné pečenou dýni se špagetami, která 
byla výtečná.

Pokud máte zájem dozvědět se více 
o sobě a světě, který nás obklopuje či se za-
jímáte o pravdivou podobu historie, o naší 
budoucnost, chcete se dozvědět něco víc 
o vlivu znaků kolem nás, zajímáte se o Ves-
mír, fyziku, biologii …tedy o vše, co přiná-
ší kniha „ALLATRA“, kontaktujte nás na

 polahoda@centrum.cz, 
 tel.: 606794639, 737124037.
Rádi uspořádáme besedu i ve vašem městě 
a podělíme se s Vámi o své osobní zkuše-
nosti. Našim ředitelem je svědomí. 

LITERÁRNÍ SETKÁNÍ 
v Ostravské restauraci Eukalyptus

Lidé často říkají:
„Jednou, z odstupem času se otočíš zpátky a budeš se 

tomu smát.“ A já se ptám: „A proč na to čekat?“

Zdeněk JIRKŮ: V prožívání krásy a harmonie je světlo života. Při takovém prožití v sobě lidé nachází odvahu 
dělat to, co vnitřně cítí jako správné, jsou v souladu se svým duchem, pak mohou vykročit po této cestě a pocítit 
opravdovou svobodu a štěstí. 

Východ slunce nad Vokovem

Léčivé divadlo je autorským projektem Gabriely Filippi.
Nabízí netradiční divadelní hry, jejichž obsah se dotýká mystiky a hloubky lidského života.

www.lecivedivadlo.cz, lecivedivadlo@gmail.com, rezervace vstupenek: 603 879 564
Velice se těším na společné setkání s Vámi.

V úctě, Gabriela

V dnešní uspěchané (konzumní) době se 
nemohu zbavit dojmu, že jsme všichni 
zapomněli pravý důvod, proč vlastně pra-
cujeme. 

Pokud se zeptám náhodného člověka, 
proč pracuje, odpoví s největší pravdě-
podobností, že kvůli penězům. O tom, že 
by mu měla přinášet potěšení a vzbuzovat 
v něm tvořivou sílu, nemůže být ani řeči. 
Hlavní je, že si to nějak odkroutí a dosta-
ne zaplaceno. Pokud možno hodně peněz. 
Tento podivný styl života vidím 
nejen u nás, ale v podstatě na ce-
lém světě. Výjimku tvoří pouze pár 
domorodých kmenů někde v Ama-
zonii, které měly to štěstí a ještě 
nebyly objeveny, a kde život plyne 
podle pradávných zákonů. Někdo 
v nás neustále vyvolává klamné 
názory, že práce je hlavně druh 
obživy a že jejím hlavním důvo-
dem je výdělek, za který si mohu 
koupit, co chci. Při podrobnějším 
prozkoumání této otázky jsem bo-
hužel zjistil, že tuto podivnou hru 
s námi bohatí tohoto světa hrají od 
nepaměti. Jako příklad nesmyslnosti této 
hry uvádím úsměvný pohled tibetského 
mnicha na mocné a nemocné tohoto světa 
a jeho pohled na práci. 

Mnoho lidí se velmi mylně domnívá, 
že práce je něco pokořujícího. V mnoha 
společnostech se činí rozdíl mezi manu-
álním a intelektuálním zaměstnáním. Je to 
druh snobství, které by mělo být vymýce-
no, protože obrací bratra proti bratru a rasu 
proti rase. Práce, ať intelektuální nebo ma-

nuální je povznášející pro ty, kdo ji vyko-
návají svědomitě a bez nesmyslného poci-
tu studu. V některých zemích se považuje 
za nemístné, aby paní domu na cokoliv 
sáhla. Má se za to, že by měla jen tak pose-
dávat, vypadat elegantně a občas vydat ně-
jaký příkaz, aby se vidělo, kdo je tady paní. 
Za dávných časů si ve staré Číně tzv. vyšší 
společenská vrstva nechávala narůst nehty 
tak směšně dlouhé, že je často bylo třeba 
chránit zvláštními pouzdry, aby se náho-
dou nezlomily. Účelem těchto dlouhých 
nehtů bylo ukázat, že jejich nositel je tak 

bohatý, že nemá zapotřebí sáhnout na prá-
ci. Dlouhatánské nehty byly přesvědčivým 
důkazem nemožnosti se věnovat jakékoliv 
práci, neboť za těchto okolností se jejich 
majetný vlastník či vlastnice nemohli po-
starat ani o vlastní tělesné potřeby a museli 
mít služebnictvo úplně na všechno. V Ti-
betu před čínskou komunistickou invazí 
někteří šlechtici (kteří měli být moudřejší) 
nosívali rukávy tak dlouhé, že úplně za-
krývaly ruce a ještě jim přes špičky prstů 

přesahovaly o deset až dvacet centimetrů. 
Účelem bylo ukázat, že tito lidé jsou nato-
lik významní a bohatí, že nemají zapotřebí 
pracovat. Předlouhé rukávy to připomínaly 
všem. Takovýto přístup k práci její skuteč-
ný smysl pochopitelně degradoval. Práce 
je totiž druh disciplíny a tréninku. Naproti 
tomu v lámaseriích vládla zásada, že každý, 
bez ohledu na své postavení, se musel pra-
videlně věnovat i manuální práci. Nebylo 
nic neobvyklého vidět vysokého opata, jak 
umývá podlahu. Drhl ji a vynášel odpadky 
po těch nejnižších z mnichů. Účelem toho-

to bylo, aby si i opat připomněl, že 
všechno na tomto světě je dočasné 
a pomíjivé a že v dnešním žebráku 
se může skrývat zítřejší princ. Prá-
ce, ať jde o jakoukoli, ať je duševní 
nebo manuální, je vždy výhradně 
povznášející a nikdy ne ponižují-
cí, je-li konána s čistými úmysly 
a s cílem sloužit druhým. Místo 
abychom obdivovali vyšňořené 
paničky, které povalují a sekýrují 
špatně placené služebnictvo, při-
čemž sami nehnou prstem, měli 
bychom tleskat právě oněm slou-
žícím – a elegantní boháče ignoro-

vat; vždyť jejich služebnictvo vytváří cosi 
vznešeného. Nafrněné fifleny nic. 

Závěrem chci pouze poprosit nás lidi, 
abychom se začali pořádně dívat nejen ko-
lem sebe, ale hlavně do sebe, aby se z nás 
nestaly ony fifleny. Vždyť práce tvoří jednu 
třetinu našeho dne. Pokud dokážeme změ-
nit vlastní pohled na svoji práci, zjistíme, 
že nám přináší nejen potěšení, ale hlavně 
že měníme své okolí k lepšímu.

Dušan Šafránek

K zamyšlení

 O PRÁCI

GABRIELY FILIPPI
Léčivé divadlo

Srdečně Vás zveme 
na nedělní prožitkové setkání, které se uskuteční v Praze dne 23. 11. Setkání je ur-
čeno všem, kteří jsou otevřeni novým informacím, prožitkům a zkušenostem, všem, kte-
ří chtějí poznat sebe sama lépe, probudit v sobě skrytou sílu, seznámit se s technikami 
ovládání svých myšlenek, vyzkoušet si meditace, které se praktikovaly již ve starověkém 
Egyptě, různé zajímavé činnosti z oblasti artterapie a techniky, které jsou nápomocny 
při zvládání stresových situací. 
Dále se můžete těšit na zajímavosti z knihy AllatRa (znaky kolem nás, síla tvůrčího žen-
ského principu, nové objevy ohledně černých děr…), na drobné dárky s léčivým zna-
kem, výrobu vlastní mandaly … a samozřejmě na krásnou atmosféru v kruhu milých lidí.

Kde: DANCE LAB studio, U Zvonařky 9, Praha 2
Kdy: neděle 23. 11. 2014 v 10–19 hod.
Vstupné: dobrovolné.  S sebou: pohodlné oblečení a dobrou náladu 

Zájemci, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: silivska@centrum.cz nebo  
eva.hronova@damus.cz nebo na telefonu: 774 689 512 nebo 608 325 030,  
kde Vám sdělíme podrobnosti. Těšíme se na Vás!

Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou 
klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Aaaaaa!“ Vedle bolesti za-
slechl z hor hlas, který zopakoval: „Aaaaaa!“

Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ 
A dostal odpověď: „Kdo jsi?“ 
Pak zakřičel: „Já Tě slyším! Kdo ale jsi?“ 
A hlas odpověděl: „Já Tě slyším! Kdo ale jsi?“ 
Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: „Hlupáku!“ A dostal od-

pověď: „Hlupáku!“
Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se: „Tati, co 

se děje?“

Otec se usmál a řekl: „Synu můj, teď pozorně poslouchej.“ 
A pak muž zakřičel: „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi 
nejlepší!“ Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vy-
světlil: „Lidé to nazývají ozvěna, ale ve skutečnosti je to ŽIVOT. 
Život – jako ozvěna, Ti vrací to, co Ty řekneš, nebo uděláš. Život 
není nic jiného než odraz našich činů. Pokud si Ty přeješ více 
Lásky na světě, musíš vytvořit více Lásky v Tvém Srdci. Pokud 
chceš, aby Tě lidé respektovali, musíš Ty respektovat je. Toto je 
princip, který je třeba vložit do všeho v životě.

Život Ti vrací to, co si dal Ty jemu.“
Náš život – to je zrcadlo nás samotných…

http://www.laska-
-vztahy-duse.cz

http://www.polahoda.cz
http://www.obrazysvetla.cz
mailto:zdenek.jirku@obrazysvetla.cz
mailto:renata.valeckova@seznam.cz
mailto:dusan.valecek@seznam.cz
http://www.eukalyptus.cz
mailto:polahoda@centrum.cz
http://www.eukalyptus.cz
mailto:polahoda@centrum.cz
http://www.lecivedivadlo.cz
mailto:lecivedivadlo@gmail.com
mailto:silivska@centrum.cz
mailto:eva.hronova@damus.cz
http://www.laska-vztahy-duse.cz
http://www.laska-vztahy-duse.cz
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Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má. Victor Hugo

Chcete aby vaše šperky opäť žiarili ako nové?

Budete na to potrebovať:
● 1 lyžica soli
● 1 lyžica jedlej sódy
● 1 polievková lyžica saponátu (Jar, Pur)
● 1 šálka vody
● 1 kus hliníkovej fólie

Vodu priveďte do bodu varu.
Kúsok alobalu vložte na dno pohára alebo šálky, v ktorej budete čistiť.
Nalejte horúcu vodu na alobal a vmiešajte soľ, sódu, jar.
Vložte šperky a nechajte stáť 5–10 minút.
Potom opláchnite v studenej vode a poutierajte suchou handričkou.

http://www.dobreradyanapady.sk/ako-vycistit-sperky

Ako vyčistiť šperky

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA 
Kdo z nás nezatoužil po kosmetickém salonu s odborníky, kte-
ří by nás zkrášlovali, rozmazlovali? Přiznejme si, že ne každý 
tu odvahu ale najde, nebo si onu libůstku nedopřeje z nedo-
statku času nebo i z nedostatku peněz. Cestou ke zkrášlovacím 
procedurám jsou poklady naší přírody, z nichž si snadno, bez 
zatížení peněženky a vynaložení větší míry času, vytvoříme 
přírodní kosmetiku nebo i ozdobíme, okořeníme a vylepšíme 
stolování jedlými květy chrpy, macešky, karafiátu, řebříčku, 
hvozdíku, begónie, sedmikrásky, levandule… 

Byliny ze zahrádek, plané rostliny, ovoce, zelenina, přizpůso-
bené k ochraně a pěstění pokožky i zdraví, to vše poslouží k celko-
vé péči, aniž bychom zatěžovali svůj organismus, přírodu. Výrob-
ní postupy jsou snadné, suroviny poskytnou lékárny i obchůdky 
zdravé výživy a z vlastní přípravy bude radost dvojnásobná. Pak 
stačí jen vydržet, uvědomit si, že přírodní kosmetiku je třeba pou-
žívat vytrvale denně. 

Kosmetika je stará jako lidstvo. Doba kamenná poskytovala 
ženám zvířecí tuk pro péči o obličej, který si zkrášlovaly přírod-
ními barvami. Královna ze Sáby před 3 tisíci lety n. l. používala 
masku z mandlového mléka. Pro kosmetiku v období antiky byly 
příznačné léčivé zeminy, mléko, rostlinné oleje, med a včelí vosk, 
výtažky z květů, plodů. Na území dnešního Iráku před 4 tisíci lety 
n. l. používali Sumerové, jedna z nejstarších civilizací světa, znalci 
chemie, přípravek velmi podobný mýdlu. Připravovali jej působe-
ním alkalických žíravin na tuky. Pro dnešní domácí výrobu mý-

dla je nejvhodnější olej olivový, 
kokosový a palmový, vonné oleje 
(silice) a hydroxid sodný (louh 
sodný E524) a eventuálně gly-
cerinové barvivo do kosmetiky, 
chceme-li mít mýdlo zbarvewné. 

Jednoznačně obrovského 
rozkvětu dosáhla přírodní kos-
metika starého Egypta. Masti 
a oleje byly zpracovávány z vy-
braných orientálních vonných 
látek, líčidla byla drahá a použí-
vali je pouze vysoce společensky 
postavení lidé. Zde na Nilu byly 
položeny základy péče o krásu 

a následně předány antickým národům. Kdo by neznal nejslavnější 
egyptskou královnu Nefertiti a její oční stíny a oční linky z ma-
lachitu a antimonu? Kleopatře, další egyptské královně, sloužil 
aloový gel, křemičitá maska (alginátová), díky které měla údajně 
neuvěřitelně krásnou a mladistvou pleť, k níž jí dopomáhala navíc 
i datlová maska. Mimořádná pozornost byla věnována i koupelím 
a natíráním těla vonnými mastmi. Tyto rituály byly součástí po-
hostinství. Poppaea Sabina, milenka císaře Nerona, jeho pozděj-

ší manželka a římská císařovna, používala k ošetření pleti mléko 
a koupala se v mléce oslím. Římské ženy si zesvětlovaly vlasy 
březovým popelem, heřmánkem, vaječným žloutkem. 

Středověk řešil kosmetické problémy pomocí bylin. Svatá 
Hildegarda z Bingenu, lékařka a přírodovědkyně, působící ve 
12. století, popsala léčivé rostliny a jejich zevní použití. Francouz-
ská královna Kateřina Medicejská v 16. století měla oblíbenou 
pleťovou vodu z okurkové šťávy, která je oblíbená dodnes v jižní 
Francii. Skotská královna Marie Stuartovna si dopřávala pleťo-
vou vodu z bílého vína. Kurtizána Ninon de Lenclos si libovala 
v koupelích s mlékem, medem a solí. Jejich velkou vyznavač-
kou se stala i George Sandová, spisovatelka a milenka polského 
hudebního skladatele Fry-
deryka Chopina. Čerstvým 
podmáslím si umývala tělo 
francouzská a navarrská krá-
lovna Marie Antoinetta. 

Úpadek v hygieně nastal 
v 16. století, kdy se lidé pře-
stali umývat vodou, protože 
ji považovali za šiřitelku 
chorob a epidemií, k nimž 
v té době masivně docháze-
lo. Tělesný zápach zakrývali 
parfémy, nečistou pleť scho-
vávali pod nánosy líčidel, 
pudru, zanedbané vlasy byly 
skrývány pod parukami. Není divu, že docházelo k alergiím a růz-
ným zánětům. Teprve příchodem lékařů a léčitelů, jako byl např. 
profesor lékařství Christopher Hufeland a přírodní léčitel Sebas-
tian Kneipp v 18. a 19. století, došlo k návratu k řádné hygieně za 
použití přírodních krášlicích prostředků a bylin – heřmánek, přes-
lička, aloe vera, šalvěj. Alžběta Rakouská, kterou známe jako 
císařovnu Sissi, pěstěná pleťovým krémem z přírodní kosmetiky, 
byla jednou z nejkrásnějších žen své doby. Naše praprababičky, 
prababičky a babičky měly své osvědčené recepty. Nádherné lou-
ky, pastviny, lesy jim poskytovaly onen nezapomenutelný svět 
rostlinných krás, inspirace a užitku. 

Ve 20. století došlo k vývoji kosmetického průmyslu, který 
více využíval chemických látek. Znalosti kosmetických účinků 
přírodních produktů vzaly za své až do 70. let. Od té doby je ov-
šem přírodní kosmetika opět na vzestupu a v posledních letech 
prožívá svůj boom. Ten je způsobený nejen zvýšeným zájmem 
o přírodu a návratu k ní jako vyhledávanému zdroji duševníh 
o klidu, celkové pohody, klíči k odbourání mnohých neduhů 
a cestou ke zdraví, ale i rostoucí nedůvěrou k průmyslové kos-
metice, nedostatečné informovanosti co do složení přípravků 
a mnohdy vysokým cenám. 

Text: Dagmar Rea Zídková 
Použitý zdroj: osobní archiv, internet

Koutek přírodní kosmetiky

Alžběta Bavorská 

ÚKLID ODRY A OLŠE 
Projekt 72 hodin splnil 
očekávání. V roce 2013 
se občanské sdružení Po-
sejdon (www.posejdon.
cz) zapojilo do projektu 
České rady dětí a mlá-
deže (ČRDM) poprvé 
s akcí s názvem „Úklid 
Odry a Olše“. Také v roce 
2014 nese stejný název. Je 
výsledkem česko-polské 
spolupráce.

V termínu konání projektu 
72 hodin, v neděli 12.10.2014, Posejdon organizoval akci „Úklid Odry a Olše“ ve spo-
lupráci s kroužkem Mili Ptákové (Dětská kavárnička při DDM Orlová), polskými vodáky 
z Meander Chałupki, Jiřím Spáčilem – předsedou o.s. Hraniční meandry Odry Bohumín – 
správcem naučné stezky. Velký dík patří p. Veseleňákovi za zapůjčení motorového člunu 
a městu Bohumín za pytle a jejich odvoz.
Letos jsme nasbírali opět deset pytlů. Do vlastního úklidu se dnes zapojilo 17 osob z Orlo-
vé, Karviné, Bohumína a okolí.
Také nás těší, že v rámci celé ČR slaví projekt 72 hodin velký úspěch. V letošním roce 
se zapojilo celkem 21 355 dobrovolníků ve 442 projektech (zdroj: www.72hodin.cz).

http://stolfa.wordpress.com/2014/10/14/
uklid-odry-a-olse-12-10-2014

Včera jsem dostala 

nádherný hořec, 

nořím se do jeho barvy 

plné odlesků z moře. 

I Ty se můžeš nechat 

unést na jeho vlnách 

a věř, že odejde 

všechno hoře…

Alka Bazalka, AAS

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ ALLATRA v rámci sociálních projektů 
pořádá řadu zážitkových seminářů a akcí v rámci festivalů a přednášek, na nichž nejen 
šíří prapůvodní znalosti z knihy AllatRa, dělí se o své zkušenosti s meditací, ale snaží se 
i rozvíjet tvůrčí schopnosti lidí všech věkových kategorií. Jednou z činností, která se těší 
velké oblibě, je vyrábění zdarma mandal z vlny a příze. Rádi bychom vás touto cestou 
poprosili – pokud máte doma nějaké nepotřebné zbytky vln z dob vašich pilných a šikov-
ných babiček, maminek…a už je nepotřebujete, byli bychom vám za ně velmi vděčni. 
Věřte, že tím uděláte radost spoustě lidí! A kdo ví, třeba i vy si přijdete mezi nás vyrobit 
tu svou mandalu nebo si jen tak popovídat a pobýt v příjemné tvořivé atmosféře!
Máte-li tedy doma nevyužitá klubíčka vlny nebo příze jakýchkoli barev, můžete nám 
je poslat na adresu: Nakladatelství IBIS s.r.o., P. O. Box 45, 251 70 Dobřejovice. Rádi 
v našich novinách zveřejníme jména dárců a zároveň ukážeme konkrétní akce, na kterých 
byla klubíčka použita.
Pokud se k nám chcete připojit nebo se podílet na dobrých skutcích i jinou formou, zašlete 
nám své nápady a návrhy. Rádi se s Vámi spojíme. 
polahoda@centrum.cz, tel: 606794639, 737124037

ČAS ŠÍPKŮ – RŮŽE ŠÍPKOVÁ
„Pro růže šípkové, pro všechno, čím je mi, 
miluji vlast svou, překrásnou zemi".

(Z klasické české literatury)

Růže šípková, někdy nazývaná též pla-
ná růže nebo zkráceně šípek je planě rostou-
cí keř z čeledi růžovitých. Roste na mezích, 
kamenitých stráních, kolem cest, polí, na 
okrajích luk a lesů, na různých opuštěných 
plochách. Je to odolný keř, který dorůstá do 
výšky až 3 metry, vytváří dlouhé převislé 
větve s trny.

Plody růže šípkové jsou šípky, které 
mají léčivé účinky. Obsahují velké množ-
ství vitaminů 100–150 mg vitamínu C na 
100g dužniny, provitamín A, vitamíny sku-
piny B, vitamín K, minerální látky (vápník, 
hořčík, draslík, železo, fosfor) a další pro-
spěšné látky. 

Šípky se užívají při nachlazení, one-
mocnění močových cest a na podporu imu-
nity.

Plody se nejčastěji suší a přidávají 
do ovocných a bylinkových čajů, kterým 
dodávají nejen příjemnou chuť, ale také 
léčivé účinky. Čaj se připravuje buď z čer-
stvých nebo ze sušených šípků. Z šípků 
se dají připravovat také marmelády, víno, 
likéry, sirupy, omáčky, přesnídávky, polév-
ky, cukrovinky, rýžové nákypy a rosoly.

Níže uvádíme 
osvědčené recepty

Sušení šípků
Pokud chceme šípky usušit, posbí-

rejme je před prvními mrazy, protože pak 
změknou a ztrácejí vitamin C.

Šípky po sklizni umyjeme a odstraníme 
stopky a oplodí. Sušíme nejlépe v sušičce 
k tomuto účelu určené kolem 40°C. Po usu-
šení skladujeme v temnu a chladu například 
ve 1-3l sklenicích, které uzavřeme a uloží-
me v temnu, aby se neztrácel vitamín C.

Mnoho hospodyněk se ptá, jak má su-
šené šípky zpracovávat. Zda vadí pecičky 
a chloupky po rozdrcení. Nevadí, pecičky 
jsou také léčivé a obsahují vzácný šípkový 
olej. Chloupky se scedí jemným sítkem na 
čaj.

Šípkový sirup  
s mátou a rakytníkem

Suroviny: 150 g šípků, 50 g máty pe-
prné, 50 g rakytníku, 1 l vody, 3 citrony

Příprava: Rozdrcené šípky s rakyt-
níkem, omytými citrony nakrájenými na 
kolečka a mátou vložíme do hrnce s vodou 
a necháme stát přes noc. Druhý den po-
malu zahřejeme asi na 80°C a přecedíme 
přes jemné sítko. Nakonec přidáme cukr 
a přivedeme k varu. Horký slijeme do lah-
ví a zazátkujeme. Lahve položíme na 10 
minut do vodorovné polohy, tím zabrání-
me infikaci z víček. Uchováváme v temnu.

Šípková omáčka
Suroviny: Šípkový protlak – 2 lžíce, 

rajčatový protlak – 2 lžíce, 1 lžička cukru, 
2 lžíce másla, 3 lžíce bílého vína, 2 lžíce 
hladké mouky, ½ l vývaru, 4 hřebíčky, cit-
ronová šťáva nebo vinný, či jablečný ocet, 
sůl, 1/8l smetany

Příprava: Víno svaříme s hřebíčkem 
a cukrem. Z mouky a másla uděláme svět-
lou jíšku, kterou zalijeme vývarem a ví-
nem. Přidáme: Šípkový a rajčatový protlak 
a krátce povaříme. přecezené nalijeme do 
omáčky. Promícháme, zalijeme smetanou 
a ochutíme solí a citronovou šťávou.

Šípková omáčka se hodí ke zvěřině 
a tmavému masu.

http://www.cesta-zeny.sk/news/ 
cas-sipku-ruze-sipkova/

●  Vzduch v místnosti osvěžíme tak, že 
do odpařovačů nakapeme trochu cit-
ronové šťávy.

●  Abychom odstranily špatný vzduch 
v místnosti, můžeme zapálit v popelní-
ku bobkový list.

●  Po dlouhé dovolené je v bytě často za-
tuchlý vzduch. Pomůže citronová nebo 
pomerančová kůra položená na topná 
tělesa nebo kamna.

●  Zápach ze zelí se nebude šířit, když do 
něj při vaření dáme kousek chlebové 
kůrky.

●  Zápach po čerstvé barvě přes noc vy-
prchá, když v místnosti rozestavíme 
nádoby se solí, slanou vodou nebo roz-
půlenými cibulemi.

●  V bytě působí dekorativně zavěšené 
košíčky z levandule: stonky kytice čer-
stvé levandule, které jsou ještě ohebné, 
ohneme nad květy. Do stonků zaple-
teme stuhy. Nakonec stužky na obou 
koncích svážeme do mašle a zavěsíme.

●  Prázdnou lahvičku od parfému nebo 
kolínské nevyhodíme, ale dáme ji do 
skříně. Tam bude ještě po nějakou 
dobu vydávat svou vůni.

●  Zatuchlý vzduch ve skříni zakrátko 
zmizí, když tam rozhodíme zrnka kávy 
nebo když tam položíme pomeranč 
propíchaný hřebíčkem.

●  Vonnou směs potpourri můžeme také 
plnit do sáčků a položit na několik míst 
v prádelníku.
http://www.cesta-zeny.sk/news/rady-na-

sich-babicek-vune-v-celem-domove1/

Dobrá rada nad zlato

http://www.polahoda.cz
http://www.dobreradyanapady.sk/ako-vycistit-sperky
http://www.posejdon.cz
http://www.posejdon.cz
http://www.72hodin.cz
http://stolfa.wordpress.com/2014/10/14
mailto:polahoda@centrum.cz
http://www.cesta-zeny.sk/news
http://www.cesta-zeny.sk/news/rady-nasich-babicek-vune-v-celem-domove1
http://www.cesta-zeny.sk/news/rady-nasich-babicek-vune-v-celem-domove1
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 Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Spěcháme se s vámi podělit o unikátní 
informaci – znak AllatRa byl spatřen 
v dozrávajícím vajíčku!

Prostředí zrání vajíčka je ve formě 
znaku AllatRa – kruh (sóma) a půlmě-
síc (dutina gastruly). V raných fázích 
nukleace všech živých bytostí se utváří 
právě tento znak. Všimnete si na KRUH 
kolem znaku AllatRa a tečku v centru 
kruhu – Ra!

Znak AllatRa v raných fázích 
nukleace všech živých bytostí!

Obr.: Vývoj ovariálního 
folikulu

a – primární folikul,
b – sekundární folikul, 
c – terciární folikul,
d – zralý Folikul
http://www.allat-ra.com

a b
c

Vývoj ovariálního folikulu

 0,05mm 2mm 5mm 20mm

Upřímně řečeno, v poslední době už mě tak ani nepřekvapují (co se týká potvrzení infor-
maci z knihy Allatra) nové a nové objevy. Jen jsem nesmírně vděčný neúnavným badate-
lům a Tomu, kdo sdílí tyto Znalosti.
Níže dodatečně přikládám obrázek, který jasně potvrzuje výše uvedenou informace: 

d

Z N A K Y  K O L E M  N Á S

RADKOV
je obec, která uchovala starou du-
chovní symboliku, směrovanou na 
tvořivost, rozvoj a blahobyt.

Pozitivními znaky jsou kruhy, kosočtverce, znaky AllatRa, rovno-
stranné kříže, Allat (srpek, směrující růžky nahoru a znamenající 
tvořivou ženskou sílu).

Obec Radkov s místní částí Dubová a Nové Zálužné se nachází na 
pomezí Slezska a severní a střední Moravy. V kopcovitém terénu 
jihovýchodní části Nízkého Jeseníku, přibližně 17 Km od Opavy. 
Celý katastr leží v chráněném území přírodního parku Moravice, 
nad údolím stejnojmenné řeky. 
V současné době zde žije 520 obyvatel. Nejstarší písemnou 
zmínkou o Radkově je v písemných pramenech uváděna listi-
na z 18. dubna 1377 týkající se rozdělení opavského vévodství 
mezi syny Mikuláše II. Opavského. Historicky je naše obec ne-
oddělitelně spjata se středověkým hradem Vikštejnem, v té době 
nejpevnějším hradem ve Slezsku, nyní již zříceninou, hojně na-
vštěvovanou turisty. K nejzajímavějším dominantám obce patří 
zřícenina hradu, kostel Narození Panny Marie z 13. století, lipo-

vá alej stará více jak 150 let, barokní zámek na Dubové postave-
ný v roce 1740 – v současné době je zde dětský domov. Historie 
zámku je spjata s rodem hrabat Razumovských, jejichž hrobky 
nalezneme na místním hřbitově. Přesto, že se jedná o menší obec 
její poloha i bohatá minulost z ní vytváří velmi atraktivní loka-
litu.

Obecní symboly
5. listopadu 2001 byly 
Radkovu uděleny nové 
obecní symboly, kterými 
jsou znak a obecní prapor.
Znak má tuto podobu: 
v modrém štítě se zlatou 
prohnutou špicí, nahoře 
vpravo a vlevo je umístěna vždy jedna růže vyrůstající na stonku 
ze stoupajícího půlměsíce (symbolizovaný znak AllatRa), obojí 
jsou zlaté, dole červená lilie.
Figury růží, půlměsíců a lilie jsou převzaty z erbů někdejších feu-
dálních majitelů vikštejnského panství k němuž Radkov v minu-
losti náležel – ovšem kromě této symboliky lze figurám růží či 
stoupajících půlměsíců, ale především figuře lilie rozumět také 
jako vyjádření mariánského zasvěcení kostela v Radkově.

Veronika Šťastná, Opava

Komplet 4ks
Sensei ze Šambaly

637,-Kč
od 21.11.2014

www.ibisbooks.cz

Asi před čtyřmi tisíciletími se nevý-
znamná osada rybářů na jednom z os-
trovů Perského zálivu proměnila ve 
významné obchodní centrum oblasti. 
Jeho trosky dnes zkoumají archeolo-
gové ze Slovenska.

Ostrov Failaka je archeologicky nejvý-
znamnější oblastí Kuvajtu. V historických 
pramenech bývá spojován s tzv. dilmun-
skou kulturou, jejíž kupci udržovali v době 
bronzové (2. – 1. tisíciletí př. n. l.) obchod-
ní kontakty mezi jižní Mezopotámií a civi-
lizací v povodí řeky Indu. 

Jako první zahájila před více než 50 
lety na Failace výzkumy dánská expedi-
ce s britským archeologem Geoffreyem 
Bibbym. Pracovali tu Italové i Američané, 
nejaktivnější byli Francouzi. A jak se na 
Failaku dostali Slováci? „Víceméně náho-
dou,“ říká Lucia Benediková z Archeolo-
gického ústavu Slovenské akademie věd 
v Nitře. „Jeden z ředitelů kuvajtské Národ-
ní rady pro kulturu, umění a literaturu byl 
na návštěvě Památkového úřadu Slovenské 
republiky. Navštívil i náš Archeologický 
ústav, kde zjistil, že mu můžeme nabídnout 
přesně to, co potřebuje k oživení archeolo-
gických aktivit na Failace.“ 

V současnosti má Kuvajtsko-sloven-
ská archeologická mise (KSAM) za sebou 
už dvě výzkumné sezóny. Nelze pochybo-
vat o tom, že velmi úspěšné.

Stopa Zeleného muže
Lokalita Al-Khidr leží na severozápadním 
pobřeží Failaky. Tvoří ji nízký tell (paho-
rek, vzniklý během staletí periodickým osi-
dlováním), sestávající především ze zbytků 
staveb doby bronzové. Slovenští archeolo-
gové zkoumají asi sto metrů dlouhou část 
pobřežního pásu o šířce 30 – 40 metrů, kde 
vykopali několik sond, celkem asi 600 m2 
odkryté plochy (zhruba rozloha tenisového 
kurtu). Jejich dosavadní výzkumy prokáza-
ly, že u Al-Khidru stála zpočátku sezónní 
rybářská osada, po níž zůstaly především 
spousty rybích kostí a lastury perlorodek, 
někdy i se zbytky perel. 

Osada po nějaké době zanikla nebo se 
díky svému strategickému umístění promě-
nila v sídliště s organizovaně budovanými 

kamennými a hlinitými stavbami. Došlo 
k tomu v první třetině 2. tisíciletí př.n.l., kdy 
Perskému zálivu vládla dilmunská kultura. 
Po zániku této osady v polovině 2. tisícile-
tí sloužilo území Al-Khidru k pohřbívání, 
patrně Kasitům, kteří na Failaku pronikli 
z jižní Mezopotámie. Badatelé sice dosud 
odkryli jen jeden nepříliš dobře dochovaný 
hrob, ale předpokládají existenci dalších. 

Lokalita byla osídlena i v období kolem 
počátku letopočtu a pak až v moderní době. 
V 17. století se na Al-Khidr vrátili rybáři, 
aby tu stavěli své lehké dočasné přístřešky. 
V 60. letech minulého století byla na tomto 
místě zbudována svatyně islámského proro-
ka Al-Khidra, zvaného Zelený muž, který 
měl podle tradice na severním výběžku Fai-
laky zanechat svou stopu. Svatyně je dnes 
zbořena a prakticky nic z ní nezbylo.

Otisky v asfaltu
Vykopávky u Al-Khidru přinesly mnoho 
zajímavých nálezů, zejména z nejstarších 
období. Kromě keramiky je to například 
množství kovových předmětů – zda jde 
o měď nebo bronz určí až odborné analýzy. 
Převažují rybářské háčky, břitvy, rydla nebo 
jehly, archeologové však našli i plechy, části 
surových odlitků nebo hroty šípů. Z lokality 
pochází i mnoho nádob, dlabaných či brou-
šených z měkké horniny steatitu (mastku). 

Unikátní jsou také pečetidla, která 
sloužila dilmunským kupcům k označo-
vání zboží. Každé nese originální motiv, 
zobrazující místní božstva, démony a také 
bájná či reálná zvířata. Přítomnost pečeti-
del svědčí o tom, že v osadě žili příslušníci 
vyšší kupecké vrstvy, obchodující se vzdá-
lenými kraji.

K nejzajímavějším nálezům z Al-Khi-
dru patří otisky dávno zetlelých předmětů 
z organických materiálů, především koší-
ků, v přírodním asfaltu (bitumenu), kterým 
je pravěcí obyvatelé Failaky vymazávali. 
Díky tomu bylo možné identifikovat čtyři 
košíkářské techniky, které se kdysi v ob-
lasti používaly a porovnat je s technikami 
současnými. Ukázalo se, že nová doba 
mnoho inovací nepřinesla. V bitumenu se 
dochovaly také otisky šňůr, používaných 
v době bronzové při rybaření. Z etnogra-
fických paralel je známo, že se bitumenem 
kdysi vymazávaly i rybářské čluny. Kus 
bitumenu, který má z jedné strany otisk 
palmového listu a z druhé strany měkký-
ší schránku svědčí možná o tom, že se tak 
dělo i v době bronzové.

Co prozradily ryby?
Na výzkumech v Kuvajtu se podílí řada 
specialistů, kteří pomáhají rekonstruovat 
přírodní prostředí ostrova v dávné minu-

losti. Probíhající analýzy rostlinných mak-
rozbytků například umožní zjistit, jaký druh 
porostu Failaku v době bronzové pokrýval. 

Zajímavé informace přináší už teď 
analýza otolitů. Jedná se o ušní kamínky, 
tělíska v rovnovážném ústrojí ryb, která 
umožňují registrovat změny polohy těla. 
Otolity jsou tvořeny uhličitanem vápena-
tým a s přibývajícím věkem ryby se zvět-
šují, každý rok na nich přibude nová vrst-
vička. Z těchto „letokruhů“ je možné určit 
stáří ryby. Otolity, získané pečlivým propí-
ráním vykopaného materiálu, archeologům 
prozradí, zda dávní rybáři upřednostňovali 
při lovu staré nebo mladé kusy či jaké ryby 
lovili a ve kterém ročním období. Už teď 
je možné na základě analýz říci, že hlav-
ní lovnou sezónou na Failace byly měsíce 
duben a květen. Lovilo se asi osm rybích 
druhů a dávní rybáři se nebáli ani třímet-
rových žraloků.

Pod zem bez lopaty
Na Failace proběhl také geofyzikální vý-
zkum za pomoci radaru a elektromagnetu. 
Tento výzkum umožňuje vědcům „nahléd-
nout“ pod zem bez namáhavého kopání 
a odhalit charakter podloží nebo výskyt 
anomálií, prozrazujících přítomnost arche-
ologických objektů.

Těmito metodami byla například pro-
měřena plocha novodobého islámského 
hřbitova u Al-Khidru, v těsném sousedství 
slovenských výzkumů, kde z pochopi-
telných důvodů není možné kopat. Bylo 
přitom zjištěno, že i na tomto místě kdysi 
stávala obydlí. 

Geofyzikální měření provedli speci-
alisté ze Slovenska i na dalších místech 
Failaky. Na lokalitě Al-Qusur v centrální 
části ostrova například zaměřili 37 obyt-
ných dvorců raně křesťanské osady z 6. – 
8. století našeho letopočtu, jedné ze dvou 
známých křesťanských osad této oblasti 
(druhá se nachází na území Spojených 
arabských emirátů).

Minulost čtená z datlí
Expedice Archeologického ústavu Sloven-
ské akademie věd, vedená archeologem 
Karolem Pietou, se do oblasti vydá ještě 
minimálně třikrát. Výzkumy na ostrově fi-
nancuje kuvajtská strana. Slovenští arche-
ologové však mají velké plány, k jejichž 
naplnění však bude nutné získat i další fi-
nanční zdroje. O jaké plány jde?

Datování nálezů z Al-Khidru je totiž 
založeno na analogiích, tedy na srovnání 
předmětů materiální kultury (např. peče-
tidel nebo nádob) s podobnými artefakty 
z jiných lokalit. To ale může vést, z hledis-
ka zkoumání absolutního stáří, k nepřes-
nostem. 

Slovenští badatelé by proto rádi spus-
tili projekt absolutního datování památek 
v oblasti Perského zálivu za použití pří-
rodovědných metod. Nebude to jednodu-
chá práce. „Projekt datování je během na 
dlouhou trať,“ říká archeolog Peter Barta, 
„rozhodně nebude hotový za půl roku nebo 
za rok.“ Odborníci vkládají naděje zejmé-
na do analýz vzorků rostlinného původu, 
například pecek.

Kdysi proslavené dilmunské datle by 
tak v budoucnu mohly vrátit alespoň část 
zašlé slávy místům, na která se v průběhu 
staletí tak trochu zapomnělo. 

Více se dozvíte:
http://www.rozhlas.cz/sever/planetari-

um/_zprava/247479 (rozhovor s archeology)

DILMUN A DILMUNSKÁ  
KULTURA

Země Dilmun, známá ze sumerských mýtů 
o stvoření jako pozemský ráj, kde se ne-
stárne, je v klínopisných pramenech po-
prvé zmiňována koncem 4. tisíciletí př. n. 
l. O její reálné existenci svědčí obchodní 
záznamy, z nichž vyplývá, že dilmunští 
kupci zprostředkovávali obchody mezi 
Mezopotámií a říší zvanou Meluhha. Ta 
se dnes ztotožňuje s harappskou civilizací 
v povodí řeky Indu. 

První zmínky o obchodech s Melu-
hhou pocházejí z akkadského období, ale 
obchodní styky začaly zřejmě již v obdo-
bí raně dynastickém, asi 2600 let př. n. l. 
O jejich intenzitě svědčí mj. nálezy ha-
rappských pečetí v Mezopotámii a dilmun-
ských na území Indie. 

Za centrum starověkého Dilmunu je 
dnes považován ostrov Bahrajn v Perském 
zálivu. Na jeho severním pobřeží objevili 
archeologové zbytky velkého sídliště pro 
několik tisíc obyvatel z let 2800 – 1800 př. 
n. l., což časově odpovídá zmínkám o Dil-
munu v písemných pramenech. Nálezy po-

dobné bahrajnským jsou známy i z jižního 
pobřeží Perského zálivu a z řady ostrovů, 
včetně Failaky. 

Obchodní styky Mezopotámie s údo-
lím Indu ustaly ve starobabylónském ob-
dobí. „Zlatý věk“ Dilmunu trval asi od 
roku 2200 do roku 1600 př. n. l., kdy došlo 
k dodnes neobjasněnému zániku harapp-
ské civilizace. Úpadek těžce poznamenal 
i Dilmun, který postupně ztratil svůj sta-
tut tranzitního obchodního centra a kolem 
roku 600 př.n.l. byl pohlcen Novobabylón-
skou říší.

Autor: Frederik Velinský
http://21stoleti.cz/blog/2006/09/23/

mluvici-ryby-z-perskeho-zalivu/ 

Symbol v podobě jednorožce 
na pečeti protoindické civilizace

(Harappská civilizace; III – II. tis. před n. 
l.; údolí řeky Indus; jižní Asie). Na peče-
ti jsou dva jednorožci (jejich krky a rohy 
jsou vyobrazeny se zřetelnou spirálovitou 
strukturou) a spolu s kruhem uprostřed 
tvoří stylizovaný symbolický znak Allat 
s kruhem (symbol „AllatRa“). Nad ním je 
kosočtvercová struktura a sedm velkých 
listů (to ukazuje na duchovní přeměnu člo-
věka a na jeho postup do sedmé dimenze) 
a také dva malé lístky po stranách koso-
čtverce. Kosočtvercový znak v dolním rohu 
pečeti s koulí uvnitř (znak kosočtverce je 
znakem transformace) také ukazuje na 
člověka, který dosáhl duchovního osvo-
bození a postoupil během života do sed-
mé dimenze (4 kruhy v rozích kosočtverce 
ukazují na jeho čtyři zcela kontrolované 
Bytosti; vnitřní kruh je zobrazen jako sym-
bol šestirozměrného světa, v tomto symbo-
lu to ukazuje na to, že člověk postihl všech 
šest světů skrze vnitřní poznání). 

Více o harappské civilizací  
v knize AllatRa, str. 415.

HARAPPSKÁ CIVILIZACE

„Pokud se začnou sami lidé, nezávisle na něčím názoru, zajímat o dějiny vlastního státu, vlastního lidu, o symboly a znaky, pokud 
budou rozšiřovat svůj obzor v daných otázkách, budou k procesu poznání přistupovat zodpovědně, bude je těžké oklamat. Vždyť se 
jedná o kraj, kde mají žít oni, jejich děti, jejich vnoučata. Jinými slovy, budou-li lidé znát Pravdu, sami si udělají pořádek. Vždyť 
základní síla spočívá ve většině, v samotné společnosti, a ne v hromádce přisluhovačů velekněží a politiků.“ Rigden Djapo

Milovníci historických záhad mají další 
jihoamerický oříšek k rozlousknutí. Tedy 
spíše středoamerický, protože v následu-
jících řádcích bude řeč o Mexiku.
Právě tam archeologové nedávno objevili 
kamennou galerii, v které se nachází více 
než osm tisíc obrázků vyrytých do ka-
mene. Šest tisíc let staré doklady umění 
dávných předků dnešních Mexičanů jsou 
rozesety v dvoukilometrovém okrsku 
v lokalitě Narigua Sierra. Jednoduché, 
ale působivé rytiny jsou velmi symbolic-
ké, takže okamžitě vyvolaly spekulace, 
co vlastně znázorňují.

Podle svých objevitelů je vytvořila 
civilizace pravěkých lovců a sběračů 
a možná byly používány při nějakých 
loveckých iniciačních rituálech. Jiná 
skupina odborníků zase tvrdí, že se 
jedná o obrazy zpodobňující hvězdnou 
oblohu. Pro první teorii ale mluví to, že 
mezi kamennými uměleckými díly bylo 
i několik rytin s vyobrazeními lovné 
zvěře, ponejvíce jelenů. O unikátní ga-
lerii věděli indiáni ještě ve středověku, 
protože mezi pravěkými rytinami se na-
šlo několik „doplňků“, pravděpodobně 
z 16. století. Pak upadla v zapomnění, 

dokud nepřálo současných archeolo-
gům štěstí.

http://procproto.cz/objevy-2/tajemna-
-praveka-galerie-v-mexiku/

Tajemná pravěká galerie v Mexiku

„Mluvící“ ryby z Perského zálivu

http://www.polahoda.cz
http://www.allat-ra.com
http://www.ibisbooks.cz
http://www.rozhlas.cz/sever/planetarium/_zprava/247479
http://www.rozhlas.cz/sever/planetarium/_zprava/247479
http://21stoleti.cz/blog/2006/09/23
http://procproto.cz/objevy-2/tajemna-praveka-galerie-v-mexiku
http://procproto.cz/objevy-2/tajemna-praveka-galerie-v-mexiku
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem 
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše člán-

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: 
polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Když se zbavíte 13 nepotřebných věcí, pocítíte 
příliv štěstí a  radosti. Nezůstaňte jen u  čtení, 
vyzkoušejte si to! 

1. Zbavte se potřeby dokazovat, že vždy máte pravdu
Mezi námi je mnoho takových, kteří nemohou přijmout jiný názor 
i v případě, že to může vést třeba ke konci krásného vztahu, což 
zbytečně způsobuje bolest a stres. Nestojí to za to. 

2. Nesnažte se mít vše pod kontrolou 
Buďte ochotni se vzdát snahy mít vše, co se s vámi děje, stále pod 
kontrolou: situace, události, lidé, atd. Ať už je to rodina, přátelé, 
kolegové nebo cizí lidé na ulici – dovolte jim být takoví, jací jsou.

3. Přestaňte svalovat vinu na jiné
Vzdejte se potřeby obviňovat ostatní za to, co je ve vás, nebo co ve 
vás není, za to, co Vy cítíte, nebo necítíte. Přestaňte plýtvat svou 
energií a převezměte plnou odpovědnost za svůj život. 

4. Zastavte vnitřní negativní dialog
Kolik lidí si škodí tím, že umožňují negativním myšlenkám 
a emocím ovládat jejich životy. Nevěřte všemu, co říká vaše logic-
ká mysl. Vy jste lepší a můžete víc, než si myslíte. 

5. Přestaň si stěžovat
Osvoboďte se od neustálé potřeby si stěžovat na spoustu věcí: lidi, 
situace a události, které vás dělají nešťastnými a smutnými. Nikdo 
vás nemůže udělat nešťastným, žádná situace vás nemůže rozčílit. 
Není to situace, co u vás vyvolává určité pocity. 

6. Vyhněte se kritice 
Přestaňte kritizovat lidi, kteří se liší od vás a události, které nespl-
ňují vaše očekávání. Lidé jsou různí. 

7. Zbavte se potřeby zapůsobit na ostatní 
Přestaňte se přetvařovat a být někým, kým doopravdy nejste. Sun-
dejte masku, přijměte své pravé já a mějte se rádi.

8. Přestaňte se bránit změnám
Změny jsou normální, jsou nutné pro to, abyste se pohybovali 
z bodu A do bodu B. Změny pomáhají měnit naše životy a životy 
druhých k lepšímu. 

9. Nesnažte se škatulkovat
Nesnažte se zaškatulkovat lidi a události, které neznáte, nebo jim 
prostě nerozumíte. Postupně otevírejte své vědomí novému. 

10. Opusťte minulost
Víme, že je to těžké. Zvlášť, když minulost je lepší než současnost 
a budoucnost vás trochu děsí. Ale je dobre se smířit s tím, že pří-
tomnost – to je vše, co máte. 

11. Zbavte se obav
Strach je jen iluze, on neexistuje. To vy jste ho vytvořili. Je jen ve 
vaší mysli. Změníte-li svůj vnitřní postoj, všechno kolem vás se 
dá do pořádku. 

12. Přestaňte se vymlouvat
Zanechte výmluv a pošlete je do důchodu. Častým vymlouváním 
omezujeme sami sebe.

13. Přestaňte žít svůj život očekáváním druhých lidí
Příliš mnoho lidí žije život, který jím nenáleží. Žijí své životy v sou-
ladu s tím, co si ostatní myslí, že je pro ně nejlepší. Dělají to, co od 
nich očekávají rodiče, přátelé, učitelé, vláda a společnost. Ignorují 
vnitřní hlas, vnitřní volání. Jsou tak zaujatí plněním očekávání dru-
hých, že ztrácejí svoje životy. Zapomínají, co jim dělá opravdovou 
radost, co opravdu chtějí… a nakonec, zapomínají na sebe.

13 nepotřebných věci ve vašem životě 

Každé naše rozhodnutí – bez ohledu 
na to jaké – má následky. Věci se změní 
a dají se do pohybu další procesy. Není nic 
horšího než nečinnost, protože jen mrtvé 
ryby plavou s proudem.

Každý jednotlivec může s něčím po-
hnout. Já píšu knihy, jiní přednášejí a vě-
nují se osvětové činnosti. Co můžete udě-
lat vy? U některých jako bych už předem 
slyšel námitku: „Co bych tak já, obyčejný 
smrtelník, mohl udělat? A kdy? Vždyť já 
jsem pořád v jednom kole a bojuji o chléb 
každodenní. Od toho jsou tu přece jiní, 
a navíc nový světový řád je už přece zave-
den. Jak bych mohl/a já změnit chod svě-
tových dějin?“

Jak změnit světové dění, to nevím, ale 
vím, jak se můžete změnit vy sami, a tím 
přetvořit i svět. Možná si myslíte, že jsem 
se úplně zbláznil. Snad. Nejprve si však 
přečtěte následující:

Říká vám něco jméno Joe Vitale? Je to 
americký trenér, který učí lidi, jak dosáh-
nout úspěchu. Tento autor několika best-
sellerů proslavil havajskou metodu zná-
mou pod názvem Ho´oponopono. Došlo 
k tomu poté, co slyšel o jednom havajském 
terapeutovi Ihaleakalau Hew Lenovi, jenž 
„zázračně“ vyléčil na jedné psychiatrické 
stanici bez výjimky všechny pacienty – 
duševně nemocné! Jak toho docílil? Joeovi 
Vitalemu řekl: „Vyléčil jsem v sobě tu část, 
kterou měl pacient nemocnou. Převzal 
jsem plnou zodpovědnost za svůj život – to 
znamená za vše, co k němu patří. Celý svět 
je v pravém smyslu slova mým vlastním 
výtvorem.“ To je zákon rezonance: všech-
no, co v životě prožíváme, je rezonancí či 
zrcadlovým obrazem toho, jací (vnitřně) 
jsme.

Fakt je jeden – žijeme v dokonalém 
světě, v němž neexistuje náhoda. Podle 
zákona rezonance si do něj přitahujeme 
vše výlučně sami! Jsme spoluzodpověd-
ní za to, co se děje v našem okolí i s lidmi 
kolem nás.

Co přesně doktor Len udělal? Prostu-
doval si chorobopisy a za všechno, co pocí-
til – ať to byl vztek, odpor či strach – popro-
sil o odpuštění. Neustále opakoval: „Je mi 
to líto, prosím, odpusť mi, děkuji ti, miluji 
tě.“ Oslovoval tím jakési vyšší Já svých pa-
cientů, které je nesmrtelné a všechno ví. Je 
v něm uloženo vše, co si pacienti kdy my-
sleli nebo udělali. Doktor Len převzal za 
jejich skutky i myšlenky plnou zodpověd-
nost, což vyjádřil následovně:

„Jsme zodpovědní za všechno, co vi-
díme, cítíme a prožíváme. Jestliže něco 
odsuzujeme, vzdalujeme se životu. Pokud 
soudíme za něco druhé, každý náš soud je 
důkazem toho, že tyto části máme v sobě, 
že jsme se s nimi nesmířili a nepřijali je. 
Problém není to, co je mimo nás, ale to, co 
je v nás, a to znamená, že my sami máme/
jsme řešení! Když převezmeme veškerou 
zodpovědnost za svůj život, pak jsme příči-
nou všeho, co vidíme, slyšíme, vnímáme – 
všeho, čeho je to součástí našeho života. 
Terorizmus, prezidenti, politika a cokoliv, 
co slyšíme a vidíme kolem sebe, co zažije-
me nebo se nám nelíbí, to všechno nosíme 
v sobě a je potřeba to vyléčit. V podstatě 
neexistuje nic – kromě toho, co se promítá 
z našeho nitra ven. Problémy tedy nejsou 
nikde venku, jsou v nás, v našem nitru. 
Pak, chceme-li něco změnit, nejdříve mu-
síme změnit sami sebe.“

Dejme tomu, že jsme ještě ochotni při-
jmout odpovědnost sami za sebe. Ovšem 
být zodpovědný také za jiné lidi a jejich 
skutky? To přece nejde! Nebo ano? Odpo-
věď hledejme v přírodních zákonech. Jsou 
nemilosrdné a náš žalobce nám neustále 
předkládá plody toho, čeho příčinou jsme 
my sami. Metoda doktora Lena fungova-
la – a on přinesl důkazy!
●  Pokud se dostanete do nepříjemné situa-

ce ve svém nitru, potvrďte ji a řekněte si: 
„Je mi líto, že jsem to zavinil/a.“

●  Odpusťte si. Jste sice za vzniklou situaci 
spoluzodpovědní, ale chcete to napravit. 
Můžete například říct: „Stvořiteli, jenž 
sídlíš ve mně, prosím, odpusť mi!“

●  Vyjádřete Stvořiteli lásku za to, že vás 
obdařil svobodnou vůlí, již můžete pou-
žívat. Řekněte: „Miluji tě.“

●  Poděkujte za to, že se věci v tomto oka-
mžiku změní a vyléčí.

Pět jednoduchých vět stačí k tomu, 
abyste změnili svůj život: „Omlouvám se. 
Miluji tě. Prosím. Odpusť mi. Děkuji ti.“

V konečném výsledku to znamená, že 
jsme všichni propojeni se všemi – s bez-
domovci na ulici, s Rokefelery, Rotschil-
dy, s ilumináty… Ani je nemusíme osobně 
znát. Doktor Len své pacienty taky neznal.

My všichni jsme spolutvůrci chaosu, 
který nyní na Zemi panuje – jinak bychom 
tu teď nebyli. Každý z nás se může podílet 
na uzdravení světa, začne-li sám u sebe.

Převzato z časopisu Medium 8/XXIII

Každý jednotlivec může s něčím pohnout

Nemohl byste čtenářům povědět po-
drobněji o člověku, především o tom, 
jak se mění jeho energetická struktura 
v každé následné dimenzí?

Rigden: Pokud budeme zkoumat kon-
strukci člověka v první dimenzí (jedno-
rozměrném prostoru), bude vypadat jako 
bod, který se podobá hvězdě na nebi. Při-
čemž když přiblížíme tento bod a poté se 
ponoříme do jeho struktury, můžeme vidět 
celou složitost konstrukce člověka, může-
me tedy pozorovat spojení od první dimen-
ze až po tu poslední skrze celý následují-
cí řetězec dimenzí. Obrazně řečeno se to 
podobá pozorování hvězdy. Pokud se na ni 
podíváme nevyzbrojeným pohledem, bude 
to pouze sotva viditelná tečka na obloze. 
Ale pokud se na ni podíváme skrze dale-
kohled, bude viditelná jako nepravidelný 
jasný kruh. A pokud ji budeme pozorovat 
pomocí teleskopu, bude to už relativně slo-
žitý, rozměrný kosmický objekt se svými 
přírodními procesy. 

A už ve druhé dimenzí (dvourozměr-
ném prostoru) bude konstrukce člověka 
vypadat jako kříž, přičemž to bude kříž, 
v jehož středu v bodu střetu linií je kruh. 
No a to, jak vypadá člověk ve třetím roz-
měru, už všichni vědí. 

Anastasia: To ano. Už na tomto příkla-
dě je pochopitelné, nakolik je člověk složitý 
už v této trojrozměrné dimenzi. Vždyť to, 
co vidím v zrcadle, zdaleka není všechno, 
co ve mně ve skutečnosti je uvnitř i z vnějš-
ku, pokud máme na mysli nejen vnitřní 
život organizmu jako uzavřeného prostředí 
ale i energeticky slabá pole, která vyrábí. 

V dnešním světě lidé nemají dokonalé 
informace ani o uspořádání lidského těla v 
trojrozměrném světě, o dalším ani nemlu-
vě. Proto pro ně možná bude překvapením, 
když uslyší informaci o tom, že se člověk 
zároveň stabilně nachází v šesti dimen-

zích. Ačkoli v určitém smyslu je možné 
lidi, kteří prožili velkou část svého života 
v dojmu, že tento svět je jedinou možnou 
skutečností, také pochopit. Bez praktické 
duchovní zkušenosti ihned vzniká mnoho 
otázek vycházejících z rozumu: jak vlastně 
může být něco takového, díky čemu probí-
hají tato spojení a tak dále. 

Rigden: V takových případech se 
jednoduše obvykle v prvé řadě aktivuje 
Materiální podstata, která si nepřeje ztratit 
nad člověkem moc. Vede k tomu, že v něm 
vzniká odmítání, nepochopení, zahání ho 
do starých, pro něho obvyklých „kolejí“ 
myšlení obyvatele trojrozměrného světa. 
Není ovšem možné poznat vyšší rozměry 
a získat osobní zkušenost, když se člověk 
nachází v omezeném stavu vědomí Pozo-
rovatele trojrozměrného světa…

Anastasia: Ano, celkově vzato, to, co 
lidé běžně vidí okolo, co každý den vní-
mají včetně sebe, takovým ve skutečnosti 
není. 

Rigden: Zcela správně. Náš mozek, 
přesněji jeho běžný stav vědomí, předsta-
vuje svéráznou překážkou pro poznávání 
většího, toho, co se skrývá za hranicemi 
trojrozměrné dimenze. Vždyť pro člověka 
obvyklý stav vědomí, jak už jsem říkal, 
je od narození naprogramován na omeze-
né vnímání světa trojrozměrné dimenze, 
přesněji řečeno, dokonce částečně i čtyř-
rozměrné dimenze (má se tím na mysli 
trojrozměrný prostor a čas).

Čtyřrozměrnou dimenzi – čas (jako 
měrný faktor) – člověk prakticky nechápe 
a nevnímá. Jinými slovy v trojrozměrném 
prostoru sebe sami neustále vnímáme 
„tady a teď“ v daném bodu. V každoden-
nosti tento pohyb v čase, onu ezoosmózu 
s příčinně-následnými spojitostmi, mozek 

nevnímá. Člověk věnuje svou pozornost 
celkovému pohybu času skutečně pouze 
tehdy, když hodnotí sebe sama, například 
při pohledu do zrcadla, nebo když na fo-
tografii porovnává, jakým byl před 20 lety 
a jakým je dnes. Ale neustálý pohyb času, 
samotný život jako ezoosmózu, jako prvot-
ní vnitřní energetický impuls, náš mozek 
nacházející se v obvyklém stavu vědomí 
nezachycuje.

… Když využijeme moderní přístroje 
nebo určité techniky meditace, můžeme 
vidět různé formy záření, elektromagne-
tické pole člověka, tvar aury a tak dále. 
A veškerá tato nejednoznačná podoba 
člověka je viděna i v trojrozměrném pro-
storu, který spolu s časem představuje 
čtyřrozměrnou dimenzi. A v páté dimenzi 
už člověk z pozice vzájemného působení 
jemných energií vypadá jinak – má podo-
bu pyramidy s oddělenou špičkou. V šesté 
dimenzi dochází k menší modernizaci py-
ramidy…

Je důležité zmínit, že moc Materiál-
ního Rozumu je omezena pouze na šest 
dimenzí, které také tvoří „materiální svět“ 
Vesmíru. Materiální svět zaujímá zhruba 
pouze 5 % Vesmíru. Počínaje sedmou di-
menzí až do sedmdesáté druhé je to svět 
energií a informací, které také mimo jiné 
formují materiální svět Vesmíru a zdoko-
nalují energetické struktury díky pohybu 
a síle Allata. A právě za hranicemi Ves-
míru se nachází svět kvalitativně odlišný 
od něho samotného – duchovní svět, svět 
Boha, kam se, popravdě řečeno, může do-
stat člověk jako nová Duchovní Bytost. 
Přitom mu stačí, když dosáhne sedmé 
dimenze, když se vymaní z materiálního 
zajetí, aby později na základě svého přání 
přešel do duchovního světa. 

více informace v knize AllatRa 
od A.Novych

ENERGETICKÁ STRUKTURA ČLOVĚKA V 6ti DIMENZÍCH

ENERGETICKÁ STRUKTURA ČLOVĚKA V 6ti DIMENZÍCH

BOD KŘÍŽ
FYZICKÉ TĚLO

ENERGETICKÉ TĚLO◄
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VĚDOMÍ
MOZEK

DUŠE

pseudo pocitysměr pohybu 
energetických vírů

o

Se skrytou realitou se člověk setkává dennodenně. 
Poznání jejich tajemství pomáhá člověku nejen 
získat zkušenosti, jak v tomto světě existovat, ale 
udělat další krok k tomu, jak více poznat sebe sa-
mého… Mnohé tak zvané lidské nemoci, nenadálé 
depresivní stavy, pokusy o sebevraždu, nešťastné 
případy či vraždy jsou často důsledkem projevu 
činnosti skrytých sil. Kdysi byli odvážlivci, kteří 
se jim postavili… a chránili lidi na té straně reality. 
Nyní je miska vah Dobra a Zla v rukou samotného 
člověka. O všem rozhoduje jeho ezoosmóza.

V prodeji od 25.11.2014 
Kosmas (www. kosmas.cz), 

Bux (www.bux.cz), na www.ibisbooks.cz

N O V I N K A

DARI PUSPA KABARDINA, REALITA SNŮ
Bohumínská rodačka Dari Puspa napsala knihu o ži-
votě, ve které představuje vlastní autentický příběh 
dlouhého hledání.

30. 8. 2014 se ve Věřňovicích na severní Moravě usku-
tečnil 1. ročník MILI FESTu. Cílem festivalu bylo při-
spět a podpořit talentované děti a neziskové organizace 
v našem městě i okolí. Organizátorem festivalu byla 
spisovatelka a především krásný člověk Dari Puspa 
Kabardina.

Rozhovor s autorkou knihy najdete na: https://www.you-
tube.com/watch?v=eLb7qvkeO1E&feature=youtu.be

Objednat knihu lze na:
darina@studio-illios.cz, tel.: +420 604 512 456

Osobnost se může 
vědomě duchovně rozvíjet, spojit se s Duší 

a osvobodit se za jeden život!
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